
RETURSEDEL

Ev. meddelande:

Retur - Gör enligt följande

Byte - Gör enligt följande

Reklamation - Gör enligt följande

1.    Fyll i returformuläret som ligger i paketet. Ange alltid orsak till retur!
2.1  Varor som EJ får användas till dessa fraktsedlar är: cyklar, skidor, innebandy- och hockeyklubbor, längdstavar och alpinstavar då dessa skrymmande paket har
avsevärt högre fraktkostnad. Om detta görs debiteras faktisk fraktkostnad.
2.2  Skicka tillbaka varan tillsammans med returformuläret. I paketet ni mottagit ligger en förbetald fraktsedel ni kan använda vid retur till oss. 
2.32.3  Vid användning av den förbetalda fraktsedeln debiteras 99:- inkl. moms i fraktkostnad i efterhand - paketet är då försäkrat upp till 50000:- via Posten AB. Vid köp via 
Klarna debiteras er existerande faktura med fraktbeloppet. Vid köp via kort eller direktbetalning hos bank återbetalas returbeloppet minus 99:-.
3.1  Vid fakturaköp justerar du själv beloppet på den faktura ni fått. Skulle ni t.ex. beställa två varor men beslutar att ni endast ska behålla en vara, betalar ni 
       endast för varan ni behåller samt returfrakten. Resterande summa dras av från er faktura så fort vi fått varan åter till oss.
3.23.2  Vid direktbetalning (kontokort/kreditkort/internetbank) återbetalas den summa ni betalt minus 99:- ink. moms.
 
Undantag för retur - Bytes och returrätten gäller ej badkläder, underkläder eller specialanpassade varor (t.ex. skidor där vi skruvat fast bindningen, kapade hockeyklub-
bor eller längdskidor). Samtliga varor måste ligga i originalförpackning samt emballage som skyddar själva kartongen. Vid skadad originalförpackning debiterar vi 300:-.

1.  Ring Länna Sport på 08-771 19 00 så att vi kan reservera den nya varan åt dig. Om du inte gör detta riskerar du att det du vill ha tar slut innan vi hinner registrera bytet. 
2.  Fyll i returformuläret.
3.  Skicka tillbaka varan tillsammans med returformuläret. Ni använder er av den förbetalda fraktsedeln som ligger i ert paket. Vi betalar returfrakten vid byten (förutom 
de varor som beskrivs i punkt 2.1 under rubriken Retur).
4.  När vi fått varan och godkänt bytet skickar vi den nya varan till dig. 

1.   Ring Länna Sport på 08-771 19 00 eller maila order@lannasport.se så snart du upptäcker felet.

*(OBS! Skall ej fyllas i om du betalat med kontokort, pengarna sätts då tillbaka på ditt kort)

Produkt Vill du byta? Ny storlek

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
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